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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Mejerigatan 4
Tisdagen den 12 mars 2019 kl 18:00–21:20

Beslutande

Hanna Ershytt (C), ordförande
Alexander Resic (L), 1:e vice ordf
Anders Magnhagen (S), 2:e vice ordf
Gunilla Malmqvist (M)
Johan Hårleman (M)
Monika Gussarsson (MP)
Maria Oscarsson (V)
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (L)
Erik Mårtensson (KD)
Anders Lövkvist (M), §§ 19-23
Annagreta Reinholdz (S)
Torbjörn Malvå (V)
Roger Stenberg (SD)
Catharina Pålsson
Gunilla Brantberger
Anders Netterheim
Gull-Britt Persson, §§ 14-18
Kenth Hellström, §§ 14-18
Linda Andersson, § 19

Utses att justera

Anders Magnhagen

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Söderg 28, 2019-03-20

Paragrafer 14–23

Sekreterare

Thomas Andersson
Ordförande

Hanna Ershytt
Justerande

Anders Magnhagen

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp

2019-03-21

Datum då anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 14 Upprop
Beslutsunderlag
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
Samtliga ledamöter är närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 15 Godkännande av föredaningslistan och
val av justerare
Beslut
Punkterna 5 och 6 byter plats varefter föredragningslistan godkänns.
Anders Magnhagen (S) utses att justera protokollet. Justering i Kommunhuset den 20
mars klockan 16:30.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet och punkter under Övriga frågor.
Val av justerare för mötets protokoll.
Anders Magnhagen (S) är nästa i tur för justering.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/10

§ 16 Anmälningar
Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda ärenden
1. Skåneidrotten, kommunrapport Höör 2018, summering av Skåneidrottens verksamhet i
kommunen. NKAF 2019/60
2. Region Skånes kulturförvaltning. 18 februari till den 22 mars tar regionen emot
nomineringar till Region Skånes kulturpris 2019. NKAF 2019/51
3. Inbjudan till Höörs Konståkningsförening Isshow 2019. NKAF 2019/68
4. Förvaltningsrättens i Linköping beslut i överklagat ärende.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/55

§ 17 Arbetsutskottets protokoll
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa lägger arbetsutskottets protokoll till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2019-02-26
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/33

§ 18 Utbildning för nämndens ledamöter och
ersättare
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa besluta att utbildning sker inledningsvis på
nämndsmötet enligt följande:
Kulturgårdens verksamhet i maj. Nämndssammanträdet hålls denna i Kulturgården.
Musikskolans verksamhet i september med planering för att hålla nämndssammanträdet
där.

Ärendebeskrivning
Gull-Britt Persson och Kenth Hellström redogör för verksamheterna i Integrationsenheten
respektive Integration och boende.
Utbildning om nämndens övriga verksamheter planeras att ske under kommande
sammanträden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-12

8 (12)

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/16

§ 19 Ekonomisk månadsrapport
Beslut
Den ekonomiska rapporten för februari läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av nämnden kultur, arbete och folkhälsas ekonomiska rapport för februari
2019.
Linda Andersson, ekonomichef, redovisar det ekonomiska utfallet och en prognos för
helåret. Olika åtgärder för att minska ett prognostiserat underskott av delvis outnyttjade
boendeplatser redovisas och diskuteras.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/65

§ 20 Byggnadsvårdspris för 2019
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar att stadgarna för Byggnadsvårdspriset
sänds till miljö- och byggnadsnämnden för att utarbeta ett förslag där miljö- och
byggnadsnämnden utser pristagare av Byggnadsvårdspriset från och med 2020.

Ärendebeskrivning
Byggnadsvårdspris utdelas varje år och nominering ska göras senast den 1 mars 2019.
Tidigare har pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Priset ska delas ut den 6 juni.
Arbetsutskottet för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa har gett ordföranden i
uppdrag att se över möjligheten att miljö- och byggnadsnämnden ansvarar
för byggnadsvårdspriset.
Ordföranden meddelar att man från miljö- och byggnadsnämnden har förståelse för detta
och öppnar för den möjligheten. Ordförande föreslår därför att stadgarna sänds över till
miljö- och byggnadsnämnden för att utarbeta ett reviderat förslag där miljö- och
byggnadsnämnden har uppdraget att från och med 2020 besluta om pristagare för
Byggnadsvårdspriset.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/12

§ 21 Verksamhetsbidrag för kulturföreningarna
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar,
att bidragsbestämmelserna fastställer principerna för fördelning av verksamhetsbidrag till
kulturföreningarna, samt
att uppdra till arbetsutskottet att besluta om fördelning av bidragen 2019 utifrån dessa
principer.
Reservation mot beslutet
Gunilla Malmqvist (M) och Johan Hårleman (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en
skriftlig reservation som bifogas paragrafen.

Ärendebeskrivning
Sista ansökning för verksamhetsbidrag för kulturföreningarna var den 28 februari.
Bidragen fördelas enligt principer som fastställts, vilket inte kunnat göras inom den tid
som funnits sedan 28 februari. Ärendet kompletteras när beredningen är klar.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2019/54

§ 22 Uppdrag till sektorn att utreda
verksamhetens ungdomsboende
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar att kultur, arbete och
folkhälsosektorn ges i uppdrag att genomlysa ungdomsboendets nuvarande organisation.
I uppdraget ingår att föreslå en ny organisation om genomlysningen visar behov av det.
Uppdraget ska redovisas på nämndsmötet i 2019-05-14.

Ärendebeskrivning
Ungdomsboendet har präglats av en stor omställning under 2018 som innebar att 12
medarbetare sagts upp och avslutade sina tjänster, 2018-11-21. Migrationsverkets
hårdare bedömningar och beslut om åldersuppskrivningar medförde snabbt att antalet
ungdomar som skulle bo på kommunens boende minskade kraftigt och att verksamheten
därför fick en överkapacitet i form av både lägenheter/lokaler och personal. Vid ingången
av 2018 fanns 36 ungdomar med PUT och 13 asylsökande och vid utgången av 2018
finns det 25 med PUT och 3 asylsökande. Vid halvårsskiftet 2019 kan ytterligare ett antal
ungdomar ha lämnat verksamheten. Denna snabba minskning av ungdomar har lett till att
det inte är möjligt att driva en kvalitativ verksamhet för de statliga ersättningar som
betalas ut av Migrationsverket. Hur kan verksamheten förändras för att möta behoven?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ungdomsboende
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 23 Övriga frågor
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ger arbetsutskottet i uppdrag att se över om det
finns behov av komplettering och förändring i nämndens fastställda sammanträdestider.
Arbetsutskottet uppdras att utse politiskt representant till styrgruppen för Gymnasie- och
vuxenutbildningssamverkan i Skåne.

Ärendebeskrivning
- Anders Magnhagen (S) pekar på att det är ett långt uppehåll i nämndens möten mellan
maj-sammanträdet och september-sammanträdet och att kan övervägas att lägga in
ytterligare tider för sammanträde.
- Rapport från deltagande i regionalpolitisk överläggning 4 mars (Anders Magnhagen (S)).
- Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne - Politisk representant i
styrgruppen.
- Catharina Pålsson informerar:
- Skolinspektionen rutininspektion på gymnasieskolan.
- Arbetet med sektorns mål och interna kontroll har påbörjats på ledningsgruppens
senaste möte.
- Diskussion med HFAB om möjlighet att hyra ut outnyttjade boendeplatser i avvaktan på
att avtal löper ut.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C) förslår att nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att se över nämndens
sammanträdestider och behov av kompletteringar och förändringar.
Ordföranden föreslår vidare att arbetsutskottet utser en representant till Gymnasie- och
vuxenutbildningssamverkan i Skåne.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

